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EHDOTUKSET

31.3.2020

PIDETTÄVÄLLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen
valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
(Esityslistan kohta 8)
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee seuraavat päätökset:
8a. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 2019 osinkoa 0,052 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2020
on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 9.4.2020.
8b. Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 8a-kohdan päätöksen lisäksi
päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät
voivat keskenään olla erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
alkuun asti. Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 2019 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten
korkeintaan 0,214 euroa osakkeelta.
Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista
muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen
voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Näin meneteltäessä
hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen
yhteydessä.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
(Esityslistan kohta 16)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia
yhtiön koko osakemäärästä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista
mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken
markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien
osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
(Esityslistan kohta 17)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai
useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513
osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Hallitus
päättää
kaikista
osakeannin
ehdoista,
mukaan
lukien
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien
toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät
osakeantivaltuutukset.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
(Esityslistan kohta 18)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia
yhtiökokoukselle, ja että yhtiökokous vahvistaa liitteenä olevan ehdotuksen osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestykseksi.
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa
tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii
nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka
on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna
Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän
osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.
Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan
omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollinen osakkeenomistaja), esittää viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun viimeisenä arkipäivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle
asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai
rekistereihin merkityt omistukset yhteen osakkeenomistajan ääniosuutta laskettaessa. Mikäli
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää
luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä toukokuun viimeisenä arkipäivänä
varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.
Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy
uuden nimitystoimikunnan nimitykseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen
mukaisesti.
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VERKKOKAUPPA.COM OYJ
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
Tämä työjärjestys (“Työjärjestys”) on hyväksytty Verkkokauppa.com Oyj:n (”Verkkokauppa.com” tai ”Yhtiö”)
varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2020.
Yleistä
Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä ”Nimitystoimikunta”)
on Yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on
vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunnan ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön
tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten
yhtiökokoukselle perustellut ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta.
Nimitystoimikunnan on noudatettava toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muuta
sovellettavaa säännöstöä, kuten kulloinkin voimassa olevia arvopaperipörssin sääntöjä ja Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia.
Tämä Työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan kokoonpanoa ja jäsenten nimittämistä sekä
määrittelee Nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät.
Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen
puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla,
jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna
Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus
tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli
kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä kaikilla näillä
osakkeenomistajilla ole oikeutta nimittää yhtä jäsentä, asia ratkaistaan kyseisten
osakkeenomistajien kesken arvalla hallituksen puheenjohtajan toimesta.
Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan
omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollinen osakkeenomistaja), esittää viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun viimeisenä arkipäivänä Yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin
rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen osakkeenomistajan ääniosuutta laskettaessa.
Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän
esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä toukokuun viimeisenä arkipäivänä
varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Selvitys tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle
viimeistään kesäkuun neljäntenä arkipäivänä.
Mikäli osakkeenomistajien ryhmä on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä Nimitystoimikuntaan,
heidän omistuksensa lasketaan yhteen Nimitystoimikunnan jäsenen nimeämiseen oikeuttavaa
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ääniosuutta laskettaessa. Edellytyksenä tällöin kuitenkin on, että kyseiset osakkeenomistajat
esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion osakkeenomistajien sopimuksesta Yhtiön
hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun
viimeisenä arkipäivänä.
Jos yksi kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta luopuu oikeudestaan nimittää
Nimitystoimikunnan jäsen, mahdollisuus nimittää jäsen on annettava sitä seuraavalle suurimmalle
osakkeenomistajalle (jolla ei muuten olisi nimeämisoikeutta), jonka tulee ilmoittaa viiden (5)
arkipäivän kuluessa kirjallisesta pyynnöstä, haluavatko he nimetä jäsenen vai eivät. Jos useat
osakkeenomistajat luopuvat oikeudestaan nimittää nimitystoimikunnan jäseniä, ei ole tarpeen pyytää
enempää kuin kymmentä (10) suurinta osakkeenomistajaa, paitsi silloin kun se on välttämätöntä,
jotta nimitystoimikunta koostuisi vähintään kolmesta jäsenestä.
Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää toukokuun viimeisen arkipäivän mukaisen
osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden
jäsenen Nimitystoimikuntaan. Jokaisen osakkeenomistajan, jolla on oikeus nimittää jäsen
Nimitystoimikuntaan, tulee pyrkiä valitsemaan jäseneksi henkilö, jolla on Nimitystoimikunnan
tehtäviä ja velvollisuuksia vastaava pätevyys ja kokemus.
2.1

Nimitystoimikunnan koolle kutsuminen
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen ja toimii
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan
puheenjohtajan, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja. Tämän jälkeen Nimitystoimikunta kokoontuu
Nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.
Yhtiön on julkistettava Nimitystoimikunnan kokoonpano tiedotteella, kun Nimitystoimikunnan jäsenet
on nimitetty ja puheenjohtaja on valittu.
Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos kyseinen
osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet nimeämisoikeuden ratkaisseen toukokuun viimeisen
arkipäivän mukaisesta osakeomistuksestaan, eikä luovutuksen seurauksena enää ole Yhtiön
kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa.
Nimitystoimikunta voi nimittää uuden jäsenen ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle. Mikäli
Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen jäsenten toimikauden aikana,
Nimitystoimikunnan on päätettävä uusien jäsenten nimittämisestä. Nimitystoimikunnan on tarjottava
täytettäviä paikkoja ääniosuuden suuruusjärjestyksessä Yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka eivät
ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajan tulee tällöin ilmoittaa viiden (5)
arkipäivän kuluessa kirjallisesta pyynnöstä, haluavatko he nimetä jäsenen vai eivät. Ääniosuuden
suuruusjärjestys määräytyy nimeämispyynnön esittämispäivää edeltävän päivän mukaisten Yhtiön
osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella.
Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi
päättyy tämän Työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan
valitsemiseen.
Nimitystoimikunnan tehtävät
Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:
•

valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten sekä hallituksen
valiokuntien palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti;
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•

valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;

•

valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus
monimuotoisuusperiaatteet huomioon ottaen; ja

•

etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

hallituksen

jäseniksi

Yhtiön

Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu
Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Yhtiön varsinaiselle ja
tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä riippumatta
tehdä oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.
Edellä mainitun lisäksi Nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon riippumattomuusvaatimukset ja
muut soveltuvien lakien ja säännösten (ml. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ja Nasdaq
Helsinki Oy:n säännöt) mukaiset vaatimukset sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
mukaisesti tehdyn vuosittaisen hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset. Nimitystoimikunnalle
raportoidaan hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset sekä arvio kunkin hallituksen jäsenen
riippumattomuudesta Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitystoimikunta voi myös
käyttää Yhtiön etukäteen hyväksymin kustannuksin ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden
löytämiseksi ja arvioimiseksi.
Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, tiedot ja osaaminen Yhtiön toimialaan
kuuluvissa asioissa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä pätevyys ja osaaminen erityisesti:

3.2

•

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvistä asioista;

•

vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;

•

yhtiö- ja taloushallinnosta;

•

strategiasta ja yritysjärjestelyistä;

•

sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä

•

hallinnoinnista (corporate governance).

Ehdotukset yhtiökokoukselle
Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään helmikuun
viimeisenä arkipäivänä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan ehdotukset
julkaistaan tiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunta myös esittää ja
perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Mikäli Nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä
yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle
niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokouskutsuun.
Päätöksenteko

4.1

Nimitystoimikunnan kokoukset
Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei saa tehdä,
ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.
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Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta,
Nimitystoimikunnan jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle yksin
tai yhdessä Nimitystoimikunnan muiden jäsenten kanssa.
Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Puheenjohtajan ja vähintään yhden
Nimitystoimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.
4.2

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät
Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan toimintaa siten, että
Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon
osakkeenomistajien odotukset sekä Yhtiön edun.
Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee muun muassa:
•

kutsua koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistella kokouksen asialistan ja
kokousmateriaalin sekä toimia puheenjohtajana Nimitystoimikunnan kokouksissa;

•

valvoa, että Nimitystoimikunnan aikatauluun merkityt kokoukset kutsutaan asianmukaisesti
koolle; ja

•

kutsua koolle aikatauluun merkitsemättömiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14
päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

Muuta
5.1

Luottamuksellisuus
Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä
yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta
on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Yhtiö on julkistanut ne.
Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvoite kattaa
myös muut Nimitystoimikunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta
voimassa, kunnes Yhtiö on julkistanut kyseisen tiedon.
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö
solmii
erilliset
salassapitosopimukset
osakkeenomistajien
tai
heidän
nimeämiensä
Nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

5.2

Muutokset työjärjestyksessä
Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän Työjärjestyksen vuosittain ja ehdottaa mahdollisia
muutoksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Muutoksista Nimitystoimikunnan jäsenten
määrään tai valintaprosessiin ja -perusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta
on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisluonteisia päivityksiä ja
muutoksia.
Työjärjestys on laadittu sekä suomen- että englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa
suomenkielinen versio on määräävä.
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